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Ruin twee dagen lang had ChaÍlotte

Heeres alles onder rontÍole, MaaÍ op

de achttiende holevan de

Rosendaelsche kon ze haà1ênoties

niet meeÍ beheersen,voor't eerst

eindigdeze niet op detweede plaatt

aóteÍ Dewi-(laiÍe schÍeeÍel, maar

won ze een toeÍnooi; het eerste

Nationaal0pen Dames.

'Hel  la l  cr  roLoon becl jc arn lc k(nncn .  ! l r j
re schooNoclcnd k)c 'lk wefd allijd t\\eedr
mraf dc achtcmland op Dcwi \crd nrct  dr
keef gerinqcf. To0n dc spcclsle. !J. hrt
jarr 2001 op dc Rosondaolschc ci.deLijk
voofbi j  het  jeusdisc supc alof t  qeraaktc,
sas dat rnet zoleel  oveÍuiqirq cn nct  zo n
!oLwasstn spel dat ook de touryroics
sionals die al len hun op$achl inq hadden
gcmaakt,  hel  nrkr lk€n hadd€n. 'Zo. nu ga ik
in Hillcfsum kijken hoe hel €cht moel. Ik
hlb v icr  weken Lang gespeeld en gelraind,

fu doc jk het ccn rleekje \tat fusliltef aan

De 21 l r f i ! : lc  sporsl( f  bcgon dr Lar ls l€
f tmde nret  \ i i l  sLaqcn \oorsp(nrs op de
beíe lourpnrlfss ofal \.lufjan de Boer
' ten \ taanr i fn iq ( l r \ocl .  Hct cnigc wr l  ik
morst  doen \ \ns Mlm blLlrcf  0n alLcs ondr.
controLr houder.  VLl l  s laqen is !ccl ,  maa.
Nanneerj r  !ekle dingen !aal  doen, bonlc
die !oorsprong ro kwr.jr '

Diegekkr dingen. in d€ !o. 'n van n double
boqey op dc zest'ende hole kwamen cf
toch, maaf omdat zc direct  r icht  had op dc
lcrichtingcn \an de naaíe concurrentic
( Wc spccldcn eigenlijk matchplay dre
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laalste dag. ) wist ze hoeveelspeling ze had.
Het laarsle restje twijfel r'edween op die
achltiende hole nadat haar driv€ keurig
midden op de fahway lerc€ht was
gekomen. 'Toen wist ik dal cf niets meer
fout kon gaan. lk zat ccht lekk€r in mijn
spel, al vanaÍ hel ELTK in líoskou. Het
goede gevoel is er eindelijk Dir rvil ik nog
heel | 'aak melmakcn'

Pupl l lcn
Bondscoach Kees Renderu senoot zichÈ
baa. van de vcrrichtinsen van zijn pupillen.
M€t nam0 de allerjonsste sa de liel zich van
de bostc kant zicn Myfte Eikenaar leverde
ccn laatste rcnde af in 71 slagen, net niet
qenoeq om Marjan de Boer in te halen,
maar wel voldoende om in de prijzen le
vallen Na dat eersle Nalionaal Open had
Renders slechts enkele minuten ovefleg
nodig om de negen speehte|s te benormen
die in Oostefhout gaan slrijden om dfie
WK'tickels Dissonant in Arnhcm was
Dewi-Claire Sch.eefel. D€ z€stienjarige had
een baaldag en bracht ccn voor haar doen

Pove.e scofevan Sl slagen binnen.
Niet alleen het jeugdige talent lier steken
vallen; ook de gefenommeerd€ speehters
hadd€n hun nesatieve uitschieiers. Terwijl

Pa on ma druk met de ofganisatie in de
prcsteerde dochrer Mette

Hageman matig op de homecourse. Het zàt
de familie echt leg€n die dag. De 82 slagen
van dochteflief; pa die zich volkoÍlen
overbodig voelde aan het scorcbod omdat
alle aanwerigen net de dive.se flights
meeliepen en ma Hageman die zar t€
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Ch.rloil. H..re* È.n r..írlnnlo OevÉ|,'

hanncsen md de verbindingen en in plaats
van de score van de mensen in d€ baan, de
vluchtqes€vens van het zweefvliegv€ld
T€rlct, even verdercp, t€ horen kreeg.

Klnderzl€kíes
Zo had dai eerst€ NationaalOpen Dames in
de NCF-geschied€nis zijn kindefzieltes
Ook over de lfage greens moden veel
deelnemers. Dat neemt niet weg dal dit
NCF'iniiiatief voor heftaling vatbaaf h
Zekef wal Marjan de Boer betreft. En niet
alleen omdat zij de hooidpfijs bij dc
proiessionàls op haar bankrek€ning krijgt
bÍg€schreven. M€t veel plezi€r had zrj
kennisgemaakt mel d€ kwaliteit van de
aanstormendc jcusd. 'Toen ik woensdag
dat jonse srut allemaal zag, dacht ik, oh,
mijn Cod, ik word oud. Maar ik heb het als
bijzondef Í'jn ervarcn om dat jonge spul
aan hel werk le zien. Zoveel talent en
kwaliteir en dat alop die leeftijd.'
Zoveel kwaliieit dal lv,lafjan de Boe. zelfs
moesl knokken voor die tweede plaats, met
name lijdens de tweede rcnde op de eercte
dag.
'We, en met we bedoelik de tourspeelsterc,
zijn dat gewoon niet gewend. Ik $'as aan
het begin van de tweed€ ronde niel bij de
les. De fout€n di€ ik toen maakte, kon ik op
de laatst€ n€sen holes die dag niet meer

soed maken omdat mijn pun€r me in de
st€ek had selaten. Ik had geen gevoel meer

G€€n g€kke dingen doen, sleady spelen die

Bond..o.ch K*. R.rd.6 o.íoot rl.hlh..6n
d. r.rrlchlln0.n un rlln poplll.n,

laatste rcnde en dan maar kijk€n of die
jonge speelslers al mel de druk kunnen
omgaan; dat was hct strijdplan waaNoor
De Boer koos Dal plan werkte pe ccr
geluige haar foutloue ronde (72 slagen).
Alleen was de al aanw€zige veerkracht van
speelst€m als Charlorte Heercs nicr

'Je merkt dal bij d€ NGF van het Z$eedse
model is uitgegaan. Dat werkt prima. We
hebben veelen goed talent Ik hoop dat die
bescleidins v€rderop ook wofdt
doorgetrckken wanneer het talent van nu
kiest voor een leven als tourprofessional. lk
was de eerste en moesl alles zelfuilzoeken,
terwijl ik best wal hulp had kunnen
gebruiken. It hoop dat ,ij die begeleiding
niel hoeven te ontberen '
Wat Charlole Heercs betfeft zit hel een en
ander wel snor Zij heeft sportmanagement
ah .ichting op de Johan Crujjft acad€mie.
Ze zou dus haar eigen boontjes moelen
kunnen doppen in h€t international€
profcircui t . 'Maar dat duurt  nog wel€ven',
weet ze. 'Dat speciale geloel van vandaag
wil ik nos vaak krijgen voordal ik een
eventu€le stap naar de Tour ov€|l!eeg.'

Fr€d Sochackt

(Voor de uitskgen zie de NbÁek
Wedstfljde, e, U;tslagen).
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